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SAMVERKANSAVTAL
mellan

ASKERSUNDS KOMMUN
och

IP-ONLY NETWORKS AB
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1.

PARTER
Askersunds kommun (212000-1983), Stöökagatan 8, 696 82 Askersund (”Kommunen”)
och
IP-Only Networks AB (556597-6122), 753 81 Uppsala (“IP-Only”)
Parterna benämns individuellt “part” och gemensamt “parterna”

2.

BAKGRUND
Den övergripande målsättningen för Kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för
invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
Bredband utgör en viktig del av samhällets infrastruktur där alltfler kommunala och statliga
tjänster kommer att ske över internet. Detta är framförallt viktigt för skola, vård och omsorg.
Regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige, har som målsättning att av
alla hushåll och företag bör;


95 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020



98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025 (resterande 1,9 procent
bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s)

För att uppnå målen krävs en kraftfull satsning på bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
Kommunen och IP-Only har som målsättning att av alla hushåll och företag bör;


95 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020

Det är IP-Only som ska bekosta utbyggnaden, drift- och underhåll av stadsnätet och svara för
anslutning av slutkunder. Kommunen ska inte bära någon ekonomisk risk eller något ansvar,
utan hela verksamhetsrisken och försörjningsskyldigheten vilar på IP-Only. För att säkerställa
utbygganden ska IP-Only och Kommunen dock gemensamt ta fram en övergripande
utbyggnadsplan.
En viktig uppgift för Kommunen framgent är således att stötta och stimulera den fortsatta
utbyggnaden och vidareutvecklingen av fiberinfrastrukturen i kommunen och mot bakgrund
av detta har parterna ingått detta samverkansavtal.
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3.

ORDNING MELLAN HANDLINGAR

Avtalet avser detta samverkansavtal samt de underliggande avtal och planer som bilagts
samverkansavtalet.
Om det föreligger motstridigheter mellan avtalshandlingarna ska vad som anges i
bilagorna gälla före vad som anges i samverkansavtalet (samt i bilagornas nummerföljd
om motstridigheter föreligger mellan bilagorna).
4.

IP-ONLYS ÅTAGANDEN
IP-Only åtar sig att bygga ett öppet och konkurrensneutralt fibernät i kommunen (vidare
Stadsnät), där slutkunder kan ansluta sig till Stadsnätet genom en fiberanslutning och
därmed ges full valfrihet att erhålla ett brett utbud av tjänster såsom internet, telefoni
och TV (vidare bredbandstjänster) från olika aktörer som tillhandahåller sådana
bredbandstjänster (vidare tjänsteleverantörer).
IP-Only åtar sig att svara för planering, projektering, förläggning av kanalisation, fiber
och noder, drift och vidareutveckling av Stadsnätet, i den omfattning och inom den
tidplan som anges i den övergripande planen för utbyggnad som anges i Bilaga 1 (vidare
utbyggnadsplanen), som blir ett levande arbetsdokument. I utbyggnadsplanen anges
vidare hur marknadsföring, utskick, beställning samt vilken anslutningsgrad som krävs
för att utbyggnad ska ske. I utbyggnadsplanen anges även de ortsammanbindande nät
som krävs för att kunna etablera ett heltäckande Stadsnät. Utmed de
ortsammanbindande näten placeras även noder t.ex. för anslutningar av fiberföreningar,
byalag och även ta ett samlat grepp om fiberanslutning till mobilmaster för att stärka
mobiloperatörernas nät.
IP-Only åtar sig att erbjuda kommunen ett helhetskoncept för digital samhällsutveckling,
”Smart Fiberland”. IP-Only ska gemensamt med Kommunen verka för vidareutveckling
av Stadsnätet och möjliggöra användandet av digitala välfärdstjänster. Smart Fiberland
består för närvarande främst av följande delar;


Fibernät 100% - Säkert, tryggt och robust infrastruktur till alla



WIFI – Trådlös publik uppkoppling i kommunens centrala och viktiga delar



Välfärdsnät – välfärdsaccess i IP-Onlys-portal vid sidan om internet för leverans av
innovativa tjänster inom e-hälsa



Välfärdsporten - Möjliggör anslutning till enskilda hem med säkrad bandbredd i en
dedikerad välfärdsport



Smart sensornät – Möjliggör det smarta samhällets nya tjänster baserat på sensorer
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IP-Only åtar sig att genomföra fiberutbyggnad inom landsbygden samt att samarbeta
med olika fiberföreningar och andra intressenter för att uppnå en hög anslutningsgrad i
kommunen. Landsbygden erbjuds anslutningar främst genom IP-Onlys GSF-koncept
(Grann Samverkan Fiber), varigenom IP-Only tar ett helhetsansvar för utbyggnaden av
landsbygden.
4.5

Parterna ska i samråd bedöma om det föreligger områden i kommunen som redan har
en utbyggd fiberinfrastruktur för att undvika onödig parallell infrastruktur, varvid IP-Only
ej ska vara skyldig att påbörja utbyggnad i sådana områden.
IP-Only ska enbart verka som en neutral operatör på privatkundsmarknaden och åtar sig
därvid att ansluta tjänsteleverantörer på konkurrensneutrala villkor till Stadsnätet och
därmed inte otillbörligen utestänga någon tjänsteleverantör från att sälja
bredbandstjänster till slutkunder.
IP-Only åtar sig att fortlöpande dokumentera all nätutbyggnad (fiberdragning,
kanalisation, noder, brunnar m.m.) inom Stadsnätet.
IP-Only ska utse en stadsnätschef som har det övergripande ansvaret för kontakten med
Kommunen i syfte att fungera som ingång för Stadsnätets intressenter och avseende
olika utvecklingsfrågor.
IP-Only tar ett helhetsansvar för övervakning, underhåll och felavhjälpning i Stadsnätet.
Övervakning av Stadsnätet sker dygnet runt, året runt genom IP-Onlys
övervakningscentral (NOC). Felanmälan vid fel på tjänster i det öppna nätet ska ske till
tjänsteleverantören som därefter felsöker och åtgärdar felet och eventuellt i sin tur
anmäler fel till IP-Onlys NOC.

5.

KOMMUNENS ÅTAGANDEN
Kommunen åtar sig att vara behjälplig med utbyggnaden av Stadsnätet vad avser
tillståndsfrågor, markfrågor, bygglov och andra kommunala frågor inom ramen för det
kommunala uppdraget och i enlighet med vad som anges i Bilaga 2 (vidare markavtal),
vilket reglerar villkoren för upplåtelse av nyttjanderätt m.m. till kommunal mark.
Kommunen åtar sig därvid att i enlighet med tecknat markavtal anvisa och upplåta
kommunal mark för såväl kanalisation, noder och teknikskåp samt enligt separata
överenskommelser upplåta utrymme/lokaler med tillhörande inplaceringsmöjlighet för
placering av noder och aktiv utrustning i syfte att skapa effektiva anslutningspunkter
med hög tillgänglighetsnivå.
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Kommunen har förståelse för att en förutsättning för en storskalig utbyggnad i
kommunen är att moderna förläggningsmetoder (såsom fräsning och micro-trenching)
kan användas vid utbyggnaden av Stadsnätet.
Kommunen åtar sig att informera IP-Only om befintlig kanalisation och/eller svartfiber
som kan användas för utbyggnaden av Stadsnätet samt löpande informera IP-Only om
planerad utbyggnad av ny kanalisation.
Kommunen åtar sig att erbjuda samförläggning där så är möjligt, för att minimera
intrång i mark och parallella grävarbeten, till exempel då Kommunen utför
anläggningsarbeten.
6.

INFORMATIONSSAMARBETE
IP-Only ansvarar för marknadsföring av Stadsnätet genom utskick, informationsmöten
och försäljning av fiberanslutningar till både hushåll och företag. Kommunen har rätt att
inkomma med synpunkter på marknadsföringen om Kommunen omnämns, då det är av
vikt att Kommunen framställs som delaktig i utbyggnaden och som genom detta avtal
har möjliggjort en storskalig utbyggnad i hela kommunen.
På IP-Onlys hemsida finns information som kunder löpande kan ta del av, nyheter,
kampanjer, priser, utbyggnadsplaner m.m.
Kommunen ska i samverkan med IP-Only tillhandahålla samhällsinformation avseende
utbyggnad av Stadsnätet genom sina kanaler, t.ex. hemsidor, kommuntidning,
deltagande på informationsmöten, m.m. för att informera om samhällsnyttan med
Stadsnätet.
IP-Only avser att tillsammans med Kommunen medverka och engagera sig i
företagarträffar, mässor, föreläsningar och workshops i syfte att påvisa fördelarna med
fiberbaserade tjänster och anslutning till Stadsnätet.
Parterna ska gemensamt verka för att uppbyggnaden av Stadsnätet får stordriftsfördelar
genom att informera grannkommuner och övriga kommuner inom regionen om
Stadsnätets verksamhet i kommunen. Parterna ser positivt på att Stadsnätet geografiskt
kan utökas till fler kommuner så att synergier i kommunal samverkan kan bidra till ett
offentligt nyttjande av fiberbaserade tjänster med fokus på samhällsutveckling.

7.

ERSÄTTNING
IP-Only äger inte rätt till någon ersättning från Kommunen annat än i egenskap av
leverantör i enlighet med separat avtal därom.

8.

AVTALSTID
Avtalet gäller från dagen för undertecknandet för en initial period om femton (15) år.
Har inte Avtalet sagts upp skriftligen senast tolv (12) månader före den initiala
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avtalsperiodens slut, förlängs Avtalet automatiskt att gälla ytterligare två (2) år i taget
med samma uppsägningstid.
Parterna har rätt att när som helst under avtalstiden skriftligen säga upp Avtalet till
omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt hänseende bryter mot Avtalet
och den Parten inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande av
den andra Parten.
9.

ÖVRIGT
Sekretess. Parterna åtar sig att inte för utomstående avslöja någon information som en
Part mottagit från den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som
den andra Partens affärshemlighet. Parternas åtagande enligt denna punkt är begränsat
till svensk lags möjligheter att hemlighålla information. Om endera Part lämnar ut
information med stöd av föregående mening ska dock den Parten, i den mån det är
möjligt med beaktande av bland annat de tidsfrister som följer av gällande svensk lag,
samråda med den andra Parten rörande utlämnande av informationen i fråga. Oaktat
det föregående har Part rätt att lämna ut sådan information som anges ovan till tredje
part i den mån det skäligen krävs för Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet.
Överlåtelse av avtal. Kommunen har ej rätt att överlåta detta avtal till annan än, för
ändamålet bildat, helägt bolag. IP-Only äger rätt att överlåta avtalet till annan, under
förutsättning av kommunens i förväg skriftliga godkännande. IP-Only ska dock alltid ha
rätt att överlåta avtalet till annat inom koncernen helägt bolag.
Ändringar och tillägg. Tillägg och ändringar till Avtalet ska upprättas skriftligen,
undertecknas av behörig person hos respektive Part och biläggas Avtalet för att äga
giltighet.
Force Majeure. Part är befriad från att fullgöra åtagande enligt Avtalet om sådant
utförande hindras eller oskäligt betungas till följd av händelse som är utanför Parts
kontroll såsom exempelvis krig, mobilisering, myndighetsbeslut, laglig arbetskonflikt
som Part inte kunnat påverka, naturkatastrof, brand, explosion, rekvisition, andra
extrema yttre omständigheter som hindrar förpliktelsens fullgörande eller annan
liknande händelse. Part är skyldig att omgående underrätta andra Parten när händelse
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av ovan nämnt slag inträffar. Part är skyldig att genast utföra aktuellt åtaganden så fort
händelse av ovan nämnt slag upphör.
Om händelse av ovan nämnda slag inträffar och om hindret eller den oskäligt betungande
effekten kan antas varaktigt bestå, äger värdera Parten rätt att säga upp Avtalet till
upphörande med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid.
Tillämplig lag. Avtalet är upprättat och ska tolkas enligt svensk rätt.
Tvist. Tvist rörande tillkomst, ändring, tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första
hand avgöras genom förhandling mellan parterna, och i andra hand avgöras av Örebro
tingsrätt.
-----------------------------------

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Askersund den ___/___ 2017

Uppsala den ___/___ 2017

Askersunds kommun

IP-Only Networks AB

__________________________
Madeleine Andersson, Kommunchef

_________________________
Henrik Ringmar, Koncernchef

__________________________

__________________________

